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PROTOKÓŁ NR VII/2019 

Z VI SESJI RADY GMINY S A N T O K 

24 KWIETNIA 2019R 

  

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

4. Ślubowanie Radnej. 

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.  

(projekt 1) 

6. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

położonej w obrębie Wawrów – dz. nr 155/3. (projekt 2) 

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości 

stanowiącej działkę o nr ewid. 239/4, obr. Santok. (projekt 3) 

8. Uchwała w sprawie określenia warunków bonifikaty od ceny sprzedaży budynku 

mieszkalnego jednolokalowego położonego w miejscowości Janczewo. (projekt 4) 

9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

(projekt 5) 

10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. 

(projekt 6) 

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019. (projekt 

7) 

12. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 

2019 – 2035. (projekt 8) 

13. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznym przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych,  

w publicznych szkołach podstawowych oraz w innej publicznej formie wychowania 

przedszkolnego wprowadzonych przez Gminę Santok. (projekt 9) 

14. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  

do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (projekt 10) 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  

 i wolne wnioski. 

17. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Santok 

 
Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Przewodnicząca Rady Gminy dokonała otwarcia VII sesji o godz. 10
10

, witając wszystkich 

przybyłych na obrady oraz poinformowała, że obrady sesji są transmitowane i utrwalane za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto nagrania z obrad będą udostępniane 

w BIP, na stronie internetowej gminy oraz w Biurze Rady. Radni głosują przez podniesienie 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEAE8B683Z/projekt_2.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEA6B519AZ/projekt_3.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEA9630DDZ/projekt_4.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEA5AD00BZ/projekt_5.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEAC849E9Z/projekt_6.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEABA2E4CZ/projekt_7.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEABA2E4CZ/projekt_7.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEAA9B040Z/projekt_8.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEA872282Z/projekt_10.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEA797C83Z/projekt_11.pdf
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ręki oraz równoczesne naciśnięcie przycisku na urządzeniu, które umożliwia sporządzenie  

i utrwalenie imiennego wykazu głosowań. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych. Jednakże do momentu 

złożenia przez Radna ślubowania, uprawnionych do głosowania jest 14 radnych co stanowi 

quorum niezbędne do prowadzenia obrad rady gminy oraz podejmowania prawomocnych 

uchwał.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.2 porządku obrad  

Ustalenie porządku obrad.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w porządku obrad w pkt 6 jest pisarski błąd 

 i poprosiła o skreślenie słowa „projektu”. 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

4. Ślubowanie Radnej. 

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.  

(projekt 1) 

6. Stanowisko do uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 

położonej w obrębie Wawrów – dz. nr 155/3. (projekt 2) 

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości 

stanowiącej działkę o nr ewid. 239/4, obr. Santok. (projekt 3) 

8. Uchwała w sprawie określenia warunków bonifikaty od ceny sprzedaży budynku 

mieszkalnego jednolokalowego położonego w miejscowości Janczewo. (projekt 4) 

9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

(projekt 5) 

10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. 

(projekt 6) 

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019. (projekt 

7) 

12. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 

2019 – 2035. (projekt 8) 

13. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznym przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych,  

w publicznych szkołach podstawowych oraz w innej publicznej formie wychowania 

przedszkolnego wprowadzonych przez Gminę Santok. (projekt 9) 

14. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  

do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (projekt 10) 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących 

stałych Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  

 i wolne wnioski. 

17. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Santok 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEAE8B683Z/projekt_2.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEA6B519AZ/projekt_3.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEA9630DDZ/projekt_4.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEA5AD00BZ/projekt_5.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEAC849E9Z/projekt_6.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEABA2E4CZ/projekt_7.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEABA2E4CZ/projekt_7.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEAA9B040Z/projekt_8.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEA872282Z/projekt_10.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEA797C83Z/projekt_11.pdf
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Rada Gminy w drodze głosowania  przyjęła porządek obrad. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

  

Ad.3 porządku obrad  

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Wójt, Radna Krystyna Rajczyk, Radna Renata Nowosad, Radny 

Ireneusz Kucner.  

 

Ad.4 porządku obrad  

Ślubowanie Radnej. 

Rotę ślubowania odczytała Przewodnicząca Rady. Następnie Radna Magdalena  

Rzeczycka-Więckowska potwierdziła wolę złożenia ślubowania słowem „ślubuję”. 

 

Ad.5 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.  

(projekt 1) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do uchwały. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VII/64/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.6 porządku obrad  

Stanowisko do uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej  

w obrębie Wawrów – dz. nr 155/3. (projekt 2) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEAE8B683Z/projekt_2.pdf
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Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały w sprawie sprzedaży 

nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wawrów – dz. nr 155/3. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VII/65/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.7 porządku obrad  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok nieruchomości 

stanowiącej działkę o nr ewid. 239/4, obr. Santok. (projekt 3) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do uchwały. 

Radna Irena Furmańska złożyła wniosek o odrzuceniu projektu uchwały do czasu 

przedłożenia operatu szacunkowego lub wprowadzenia w uchwale zapisu zobowiązującego 

Wójta do sporządzenia operatu.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Fumrańska, Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, Wójt, Radny Tadeusz 

Boczula.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Radnej Ireny Furmańskiej. 

Wniosek został odrzucony.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie przez Gminę Santok nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 239/4, obr. 

Santok.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VII/66/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.8 porządku obrad  

Uchwała w sprawie określenia warunków bonifikaty od ceny sprzedaży budynku 

mieszkalnego jednolokalowego położonego w miejscowości Janczewo. (projekt 4) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEA6B519AZ/projekt_3.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEA9630DDZ/projekt_4.pdf
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia warunków 

bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego jednolokalowego położonego  

w miejscowości Janczewo.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VII/67/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę (godz. 11
35

). Po przerwie (godz. 11
55

) 

kontynuowano obrady zgodnie z porządkiem obrad. 

 

Ad.9 porządku obrad  

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. (projekt 5) 

 

Uchwałę omówił Kierownik RRG Daniel Drożdzewski. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do uchwały. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VII/68/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.10 porządku obrad  

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. (projekt 6) 

  

Uchwałę omówił Kierownik RRG Daniel Drożdzewski. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię komisji do uchwały. 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do uchwały. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEA5AD00BZ/projekt_5.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEAC849E9Z/projekt_6.pdf
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 Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VII/69/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.11 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2019. (projekt 7) 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do uchwały.   

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do uchwały. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Tadeusz Boczula, Skarbnik. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Santok na rok 2019. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VII/70/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.12 porządku obrad  

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2019 

– 2035. (projekt 8) 

 

Uchwałę omówił Skarbnik Gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do uchwały.  

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do uchwały. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Santok na lata 2019-2035. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VII/71/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.13 porządku obrad  

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEABA2E4CZ/projekt_7.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEAA9B040Z/projekt_8.pdf
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Uchwała w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznym przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych,  

w publicznych szkołach podstawowych oraz w innej publicznej formie wychowania 

przedszkolnego wprowadzonych przez Gminę Santok. (projekt 9) 

 

 

Uchwałę omówił Z-ca Wójta Damian Kochmański. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do uchwały.  

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do uchwały. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radna Irena Furmańska, Z-ca Wójta. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały  

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w publicznym przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych, w publicznych szkołach 

podstawowych oraz w innej publicznej formie wychowania przedszkolnego wprowadzonych 

przez Gminę Santok. 

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr VII/72/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 14 porządku obrad  

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  

do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (projekt 10) 

 

Uchwałę omówiła Pani Kierownik OPS Anita Łukowiak.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do uchwały.  

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświatowych Renata Szostak przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do uchwały. 

W dyskusji głos zabrali: 

Przewodnicząca Rady, Radna Irena Furmańska, Radna Krystyna Rajczyk, Wójt. 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie treść uchwały w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEA872282Z/projekt_10.pdf
http://santok.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2019_04/BIPF586DBEA797C83Z/projekt_11.pdf
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Tekst jednolity uchwały nr VII/73/2019 stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Ad.15 porządku obrad  

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż do Biura Rady wpłynęła interpelacja Radnej Ireny 

Furmańskiej dnia 10 kwietnia 2019r., na którą udzielono odpowiedzi 18 kwietnia 2019r.  

 

Radna Irena Furmańska przed złożeniem na ręce Przewodniczącej,  odczytała treść pisma o 

uzupełnienie odpowiedzi na złożoną przez nią interpelację. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała o wszystkich pismach, które wpłynęły do Biura Rady 

w okresie międzysesyjnym oraz udzielonych odpowiedziach i poinformowała, że wszystkie 

pisma zostaną wysłane Radnym drogą elektroniczną.  

 

Ad.16 porządku obrad  

Informacje (w tym informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących stałych Komisji 

Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym)  i wolne wnioski. 

 

Przewodnicząca Rady złożyła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  złożył sprawozdanie  

z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodnicząca Komisji ds. Społecznych i Oświaty Renata Szostak złożyła sprawozdanie  

z działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

 

Ad.17 porządku obrad  

Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Santok. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady VII sesji 

o godz. 13
00

.   

 

Nagranie z obrad Sesji Rady Gminy dostępne jest w BIP Gminy Santok 

(https://sesje.pl/archiwum/lubuskie/gorzowski/santok) 

 

 

 Protokolant              Przewodnicząca Rady Gminy  

  

Joanna Krystosik                    Renata Nowosad 

 


